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 .اهلل وبرـاته ورمحةافسالم ظؾقؽم 

ا فؽن ؿبل ما كؽؿل أكت ؽافبً  (إديان )ؿصةؾقديو  ذم ةادوجودهـؽؿل رد ظذ إؾؽار 

اجلرس ظشان دمقؾك  ظالمةضغط ظذ واضغط ظذ افزر إمحر ا افؼـاة ذممش مشسك 

  اجلديدة.ـل اإلصعارات بؽل حؾؼاتـا 

ًٓ  فـشلة اإلشالميافتصور  إن اإلكسان  ؛ؾطر اهلل افـاس ظؾقفا افتي افػطرة ؾؽرة إديان أو

 يليتذاته أن هو مل  ذمهو يدرك  افع افـزظة (,افغائقة افـزظة) افديـقة افـزظة بطبعه ؾقه أصاًل 

يسلل من أين جئت وداذا أكا هـا وإػ  ؾبقبتدي ,-بداهةهو يدرك هذا -بـػسه إػ افوجود 

وبقعقش ضول حقاته ٓ يستطقع أن يـػك ظن افبحث ظذ إجابات  ,أين أذهب بعد ادوت

 أيفقس هلا  إجابة هي افع ممؽـة إجابةهو أشفل  ببساضةواإلحلاد  ,إشئؾةهلذه 

ما هو ظايز ويعقشفا  زي ديافدكقا  ذمإذا أراد أكه يزضع  اإلكسان وبتخعمسئوفقات 

من وجودكا وٓ ؾقه حد هقحاشبـا  ؽايةٕن مػقش إفه جابـا وٓ ؾقه  ؛بافطول وافعرض

اإلشالم أو ظذ إؿل  إجابة-اإلجابة  هي افديـقة اإلجابةفؽن  ؛بعد موتـا ؾخالص

حـا مؽؾػغ اوجدكا ظذ إرض وإن بتؼول إن ؾقه إفه خؾؼـا وأ افع -افسامويةإديان 

ظن  وكـتفيمره أـل ما  ذمكطقع اهلل ظز وجل -ٓزم كطقع ـل ما أمره اهلل ظز وجل  بوحي

أثؼل  ؾبافتايل ,شتحاشب افؼقامةف وإن أكت يوم افتؽؾق ؾؽرة ؛-ـل ما هنى ظـه وزجر
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 هي إجابةأثؼل  -ثؼقؾة ؾعاًل  وهي إماكةومحل  إماكة ؾؽرة ودي-ظذ اإلكسان  إجابة

افدكقا  ذموٓ تعقش  ,وـذا وكواهيوأوامر  وحي,افدكقا  ذمف إن أكت مؽؾّ  ؛إديان إجابة

أكت صايػه صح ؾقه دين بقوجفك فؾصح وافغؾط  افعأكت ظايزه أو  افعتزضع وتعؿل 

 ,دكقتك ذمأكت ظؿؾتفا  حاجةمش ـدا وبس دا بعد ادوت ؾقه إفه هقحاشبك ظذ ـل 

جقت مـه ؿبل ما  افعمن كػس ادؽان  ؟حـا هـروح ؾغ بعد ادوتاهو ) إجابةفؽن أشفل 

 ؛ بجدية -اإلكسان وكشلة احلقاة كشلة- إزايأكت فو ــت درشت أكت جقت  !,(تقجي

وكشل  احلقاةكشل  افعوإن اإلفه  ,ظذ وجود إفه ؿطعيدفقل  احلقاة كشلةــت أدرـت إن 

 ,إوػ اخلؾقةتعؼقد  احلقاة كشلةد موته. هقحاشب اإلكسان بع افعاإلكسان هو 

ٓ  احلقاةا إن تؼول ؿطعً  افثالثةإمور هذه  دراشة احلقويةوافوطائف  ,اجلقـقةوادعؾومات 

 ,ٓ يؿؽن ٓ بحساب رياضقات وٓ بافوؿت ادتاح ,صدؾةيؿؽن أن تـشل حمض 

 وظشوائقةؾوىض  كتقجةادعؾومات ٓ تـشل  -وٓ صك-ا وادعؾومات ٓ تـشل ؿطعً 

 مشػرة ديمش بس معؾومات  ,وادعؾومات تدل ظذ ـائن ظؾقم ,مستحقل مستحقل

ء رأظؼد  ؛ومدى افتعؼقد افرهقب ,بتػك افتشػر وتـسخ وتعؿل احلقويةوافوطائف 

 أكت جقت فو ــت أدرـت ؾعاًل  ,احلقة اخلؾقة :وجوده ظذ إرض ذمؾع ظؾقه ضّ اإلكسان ا

وهتؼف  تاكقة مرةهقعقدك  مرةأكشلك أول  افعــت ظرؾت إن ؛ إزايكشلت  واحلقاةمـغ 
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 حاجةفؽن أشفل  ,دكقتك ذمأكت ظؿؾتفا  حاجةأمام يديه فؾحساب وهقحاشبك ظذ ـل 

  .حـا راحيغ فؾػـاء مػقش حساب مػقش ثواب مػقش ظؼابا

 وافـزظةظذ افػفم  وافؼدرة وافؼقؿة افوظيأكا ؿؾتفا  افعاحلاجات  ذمفو ــت ؾؽرت 

ظذ افتخقل وتذوق اجلامل وافتػؽر  وافؼدرةوادـطق  إوفقة افعؼؾقةوادبادىء  افغائقة

 ذمفو ــت ؾؽرت  اإلرادة وحرية وافغريزة إخالؿقة وافـزظةادجرد وافضؿر  ادـطؼي

 كشلةظذ تػسر  ؿادرةافتطور  كظرية هل ودرشت ؾعاًل  -اإلكسان كشلةؾقام خيص -ـل دا 

 بليــت أدرـت إن ـل هذا دفقل ظذ إن اهلل ظز وجل هو افذى خؾق اإلكسان ؛ اإلكسان

كه أكزل ٕ ؛خؾؼك هقحاشبك ظرؾـا مـغ إن هو هقحاشبـا افعوإن  ,ـقػقة وبلي ضريؼة

حـا بـؼدر كعرف إن ؾقه ا .ـتب وبعث أكبقاء ورشل أخزوكا بنن ؾقه حساب بعد ادوت

 ذماإلكسان وافتػؽر  وكشلة احلقاة وكشلةافؽون  كشلة ذمافعؼول بافتػؽر  ببداهةخافق 

 ,بافوحي ؟فؽن هـعرف مـغ إن ؾقه حساب ؛ضبط افؽون ومدى إحؽامه ومدى إتؼاكه

ختبار بـعقشه ظذ إرض وربـا احـا هـا بسبب اا فؽن إن اهلل ظز وجل مل خيؾؼـا ظبثً 

 اب. هقحاشبـا يوم احلساب هقبعثـا من ادوت وشـؼف بغ يديه فؾحس

اإلشالم بس  ؛ء ؾريدرإديان دا  فـشلة اإلشالميإن افتصور ظايز أؿوهلا  مفؿة كؼطةؾقه 

ظـده تصور  افعاإلشالم هو افدين افوحقد  ,إديان إخرى فـشلةظـده تصور  افعهو 
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وٓ  ادسقحقةٓ  .افبؼيوجود اجلـس  بدايةتاريخ إديان من وفإديان إخرى  فـشلة

 وكشلة افبؼياجلـس  بدايةافدين من  فـشلةدين آخر بقضع تصور  أيوٓ  افقفودية

اهلل ظز  ,-وأكا يؿؽن أذت إفقفا ؿبل ـدا-صر إفقفا ؾقه كصوص شل ,إديان إخرى

حـػاء ـؾفم وإهنم  ظباديخؾؼت  وأين" :صحقح مسؾم ذم افؼدداحلديث  ذموجل 

ظن ديـفم وحرمت ظؾقفم ما أحؾؾت هلم وأمرهتم أن يؼـوا  فتفماجتؾاأتتفم افشقاضغ 

ظشان  أمامي صاصةؿرأ من لصحقح مسؾم أكا ب ذمدا احلديث  ؛"اما مل أكزل به شؾطاكً  يب

هذا اإلفه  ,إن إصل إن ؾقه إفه واحد وإن ؾقه دين واحد اإلشالميافتصور يبؼى  .أتذـر

اهلل ظز  ؟يه بؼى هو هذا افديناهبذا افدين آدم ظؾقه افسالم يؾتزموا  بدايةجعل افـاس من 

ـِّي ُهًدى } :ضه وشورة افبؼرة شورة ذموجل يؼول  ـ ُؽم مِّ ا َيْلتَِق ـَْفا ََجِقعًا َؾنِم  ُؿْؾـَا اْهبُِطوْا ِم

َزُكونَ  َؿاَل } :ضه شورة وذم ,[83:افبؼرة] {َؾَؿن َتبَِع ُهَداَي َؾاَل َخْوٌف َظَؾْقِفْم َوَٓ ُهْم حَيْ

َبَع ُهَداَي َؾاَل َيِض  ـِّي ُهًدى َؾَؿِن ات  ا َيْلتَِقـ ُؽم مِّ ل  اْهبَِطا ِمـَْفا ََجِقًعا َبْعُضُؽْم فَِبْعٍض َظُدوٌّ َؾنِم 

َٓ َيْشَؼى ما كدين به هلل ظز  :إن افدين ,يه فؾدين؟ا اإلشالميؾافتصور [, 328]ضه: {َو

َؾاَل } ؛بعيتّ افع من اهلل  -وحي–ظؾقـا هدى  إن ربـا هقـزل ؟يهبـ احـا مؽؾػغ , اوجل

َزُكونَ  َٓ َيْشَؼى َٓ } ؛بعيتّ  وافع ,{َخْوٌف َظَؾْقِفْم َوَٓ ُهْم حَيْ اإلشالم هو  ؾبافتايل ,{َيِضل  َو

اإليامن بنفه واحد متصف بصػات افؽامل مـزه ظن صػات  افعؼائديادبدأ  ؛ادبدأ دا
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وتوحقد  ,توحقد إشامء وافصػات-ؼحوه ظذ ضول ادسؾؿغ بق افعافـؼص وافتوحقد 

إن ربـا هقـزل  ؛افتؽؾقف ذموإصل بؼى  ,اهلل ادبدأ دا ظن -إفوهقةوتوحقد  افربوبقة,

مش هقتبع هقدخل  وافع اجلـةهقتبع هقدخل  افعظن ضريق أكبقاء ورشل  وحيظؾقـا 

جاء به ـل  افعجاء به ـل إكبقاء وادرشؾغ  افعأصؾه  ذم اإلشالميدا افدين  ,افـار

إبراهقم ظؾقه افسالم أبو إكبقاء  بدايةافؼرآن افؽريم بقوضح إن من  .إكبقاء وادرشؾغ

ق اق ـاكوا مسؾؿغ وأبـاء إشحا وأوٓده إشامظقل وإشحإبراهقم ظؾقه افسالم ـان مسؾاًم 

موشى ـان مسؾم وأتباظه مسؾؿغ  ظؾقه افسالم يعؼوب وإشباط ـاكوا مسؾؿغ وشقدكا

 هي ؛وشقدكا ظقسى ـان مسؾم وأتباظه مسؾؿغ وشقدكا حمؿد ـان مسؾم وأتباظه مسؾؿغ

وا جاؤشقدكا حمؿد ـؾفم  فغايةوتؽؾقف واحد ومبدأ واحد من أول آدم  واحدة ؾؽرة

 ظةضا إشادوادبدأ  ,-افتوحقد ظؼقدة-ٓ تتغر  واحدةاهلل  ذم ظؼقدة ,بـػس ادبدأ

جاء  افعيتبع  افع وافؼيعةوافؽتاب  بافوحي بقليتوافرشول  بافوحي بقليت افـبي ؛افوحي

 افبساضة. ؽاية ذمما يتبع هقدخل افـار أمر  وافع اجلـةظن ضريق إكبقاء وافرشل هقدخل 

 شورة ذمـاكت تتؽؾم إن شقدكا إبراهقم وشقدكا إشامظقل ـاكوا مسؾؿغ  افتيأيات 

َك } افبؼرة: ْسؾَِؿًة ف  ًة م  تِـَا ُأم  ي   َفَك َوِمن ُذرِّ
ـَا َواْجَعْؾـَا ُمْسؾَِؿْغِ [, وبعدهيا 323]افبؼرة: {َرب 

ُه َأْشؾِْم َؿاَل َأْشَؾْؿُت فَِربِّ اْفَعاَدِغَ } آية:م بؽ ا أيات أيًض [, 383]افبؼرة: {إِْذ َؿاَل َفُه َرب 
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ا إِْبَراِهقُم َبـِقِه َوَيْعُؼوُب َيا َبـِي  إِن  اهللَّ اْصَطَػى َوَوّص  } :بنبراهقم ظؾقه افسالم اخلاصة  هِبَ

ـُتْم ُصَفَداء إِْذ َحََضَ َيْعُؼوَب اْدَْوُت إِْذ َؿا ـُ ْسؾُِؿوَن, َأْم  يَن َؾاَل ََتُوُتن  َإٓ  َوَأكُتم م  َل َفُؽُم افدِّ

ُد إهَِلََك َوإَِفَه آَبائَِك إِْبَراِهقَم َوإِْشاَمِظقَل َوإِْشَحَق إهَِلًا فَِبـِقِه َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي َؿاُفوْا َكْعبُ 

 :افؼرآن ذمشقدكا إبراهقم مذـور ظـه  ,[388-382]افبؼرة: {َواِحًدا َوَكْحُن َفُه ُمْسؾُِؿونَ 

ْسؾِاًم } اَن َحـِقًػا م  ـَ ن 
اكِقًّا َوَفؽِ ا َوَٓ َكرْصَ اَن إِْبَراِهقُم هَيُوِديًّ ـَ ـِغَ َما  اَن ِمَن اْدُْؼِ ـَ ]آل  {َوَما 

 ,فهاهلل ظز وجل كزّ  افع افوحيكحراف ظن اؾػقه بقان إن إديان إخرى  ؛[76ظؿران:

ؾقفا ذك  -أن هيـام - افقفوديةؾقفا ذك وـػر وإن  -أن هيـام - افـرصاكقةوإن 

اإلشالم إن  إمهقة ؽاية ذم كؼطةفؽن ؾقه ؛ ؾقفا ذك وـػر افتاكقةوـػر وإن ـل إديان 

مدرك إن ؾقه مـفا ؾقفا صح  وافع مدرك وجود إديان إخرى افعهو افدين افوحقد 

وإمر دا  ,وؾقفا ؽؾط وؾقفا مسائل بتواؾق اإلشالم وؾقفا مسائل بتخافف اإلشالم

 خيقةافتار افـظرةوهبذه  احلقاديةبقتعامل مع إديان هبذه  افعاإلشالم هو افدين افوحقد 

ظذ إكبقاء وافرشل بـػس ادبادىء وبـػس  وحيإن إصل اهلل ظز وجل أكزل  افعؿقؼة؛

 ,كحراف ـدا وـدا وـداافؽن حصل  ؛وإن ـل أتباع إكبقاء مسؾؿغ (,اإلشالم)ادسؿى 

وإن  ,اوكرس ويعوقواع ويغوث : ود وشكوح شورة ذمإصـام ـقف كشلت  ظبادة وؾؽرة

هم دول ـاكوا َتاثقل فـاس أبرار وـويسغ ومع افوؿت افشقطان ضحك ظؾقفم وخاّل 
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-آدم  بدايةمن  وحيؾاإلشالم ظـده تصور أصل ـبر إن ربـا أكزل  ,يعبدوا هذه اإصـام

وإديان إخرى طفرت بسبب  ,واإلكسان ظذ افتوحقد -افبؼياجلـس  كشلة بدايةمن 

أؿرب  هي بغض افـظر-وإن هذه إديان  ,س ظن ديـفمجتافت افـااإن افشقاضغ 

ر وجود افشبه ووجود برّ أأكا بؼدر  إينإٓ  -ٓ أبعد خافصإو افسامويفألصل 

اهلل ظز وجل  افع وافوحيافدين ظـد اإلكسان افتوحقد  ذمافشبه ٕن إصل  ؛ختالفآ

إن اهلل ظز وجل أرشل أكبقاء  بقؼول افعوافشبه ٕن اإلشالم هو افدين افوحقد  ,أكزفه

ٓ  خاَل ؾِقَفا َكِذيرٌ } افبؼيةورشل فؽل  ٍة إِ ْن ُأم  بَِغ }[, 22]ؾاضر: {َوإِن مِّ ـ ا ُمَعذِّ ـُ َوَما 

ن َؿَصْصـَا َظَؾْقَك } :شل اهلل ظز وجل يؼولرُ  [,31]اإلرساء: {َحت ى َكْبَعَث َرُشوًٓ  ِمـُْفم م 

ْ َكْؼُصْص  ن مل  بتؼول إن ظدد إكبقاء وافرشل أـس  افعإحاديث  ,[63]ؽاؾر: {َوِمـُْفم م 

 افعربقة اجلزيرةافؼرآن بقذـر أكبقاء ورشل من صبه  ,افؼرآن ذما من ادذـورين بؽتر جدً 

 ذمإن إصل  اإلشالميهذا افتصور  ؾبافتايل ؛-إرسائقل بـيمش بس من -ومن ؽرها 

اإلكسان دين واحد ربـا أكزفه من أيام آدم وادبدأ واحد من أيام آدم وافتوحقد واحد من 

  .ـل إؿوام ذمأيام آدم وإن ربـا بعث أكبقاء ورشل 

 افزرادصتقةإن  ادشؽؾةيه ا؟ افزرادصتقة ذم ادشؽؾةيه اضقب  افزرادصتقةيؼوفك  افع ؾبافتايل

ؾقفا  ديإكبقاء  دظوةحـا بـعرف إن ا افوؿتي ,ايدً يبؼى ؾقه صبه بقـفا وبغ اإلشالم حتد
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وإن افعامل  ,وخؾق اإلكسان ,إن ؾقه إفه خؾق افعامل :ديإصول افؽزى  ,أصول ـزى

وبعدين إن اإلكسان مؽؾف  -تؼول هبذا افزرادصتقة-افعامل حادث  حاجة,وٓ  أزيلمش 

-وإما كار  جـةوؾقه حساب بعد ادوت وإما  معقـة مفؿةإرض مؽؾف ٕداء  ذم

ربـا أكزفه من  افعفؾدين  اإلشالميا ادبادىء افؽزى فؾدين إذً  -تؼول هبذا وافزرادصتقة

ا جدً  ـثرةبتؼول بقفا مع وجود وثـقات وـػريات  افزرادصتقةشقدكا حمؿد  فغايةأيام آدم 

فتاريخ إديان جيوز إن زرادصت  كحن ظـدكا تصور ؟افشبه إزايكزر  افزرادصتقة ذما جدً 

 ,إكبقاء بقجوا بقفا افعدام هو جاء بإصول افؽزى ا م ؟ادشؽؾةيه ا ,كبيدا ممؽن يؽون 

أكت بتتؽؾم ؾقه دا صبه بسقط دا بقؼول إن ؾقه إفه خؾق  افعإن افشبه  حمسسـيأصل أكت 

ػروض إن فو أكت ظايز اد ؟!وكار ٓ واهلل وجـةدا بقؼول إن ؾقه حساب  ؟!واهلل ,افؽون

 إزاي بغض افـظر- افزرادصتقةاهلل ظؾقه وشؾم كؼل من  حتسس افـاس إن شقدكا حمؿد صذ

دستؼؿغ دا بقجوا يتؽؾؿوا ظذ إن اإلشالم كؼل ـؾه بقؼول اـل  يعـي -متى وؾغوا

 ثؼاذم تالؿيـان ؾقه  افعودول  فؾـبيـاكوا معارصين  افعٕن مها دول  ومسقحقة؛ هيودية

ا ما إن أكت كوظً  وجاهةؾػقه  ,ا ما بقـفم وما بغ ـػار ؿريش وافعرب بشؽل ظامـبر جدً 

حقاته ؿابل ـام  ذم افـبي افزرادصتقةفؽن  وادسقحقة؛ بافقفوديةتؼول إن اإلشالم تلثر 

أكت بتؼول  يعـي ,مافزرادصتقةظشان يـؼل  -من بالد ؾارس يعـي-واحد من افػرس 
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ظذ  حـا جقـا كبّص افو  .بتطعن ؾقفا ظذ اإلشالم ـشبفةر ؾقه  ؾؽّ صاًل ـالم حمدش ؽرك أ

 1 ,"دووضوء وتشفّ  ,مرات 1 افزرادصتقة افصالة" :أكت بتؼول ظؾقفاافع افتػاصقل 

ر ـدا دوّ  ,افزرادصتقة افصالة صػةر ـدا ظذ افـت ظذ ضقب دوّ  !مرات وضوء وتشفد

 ذمد ظقه تشفّ أكت بتدّ  افعر ـدا ظذ افـت ظن دوّ  ,افزرادصتقة ذمافوضوء  ظذ افـت ظن

صبه  ـون إن هم يعـي !وجه صبه ما بقـفا وبغ اإلشالم أيوحاول دمقب  افزرادصتقة

يبؼى  -ودا أمر مش جمؿع ظؾقه ظـد ظؾامء إديان-صؾوات  1إن مها ظـدهم  ذماإلشالم 

 :ل معاك وبؼولّز ضقب أكا بتـ !؟افزرادصتقةصؾوات من  1ـاف ؾؽرةخالص اإلشالم خد 

 ـون فؽن أصاًل  ؛من اهلل وحيمن أصل  افزرادصتقةإن دا ممؽن يؽون من بؼايا حق ظـد 

إمر دا  -واجبةـػرائض - وافؾقؾةافقوم  ذمشتؼروا ظذ مخس صؾوات اإن ادسؾؿغ 

ق ظـد ادسؾؿغ فقه واإلرساء وادعراج متوثّ  معروؾة ؿصةوفه  ,اإلشالم بدايةمؽـش من 

 بقفوديةوٓ  بؿسقحقةٓ  ظالؿة أيمؾفاش  ,وافؾقؾةافقوم  ذممخس صؾوات  بـصعحـا ا

  ة.تاكقظذ وجه إرض  دياكة أيوٓ  بزرادصتقةوٓ 

مش بس مع  صوية حاوفوا تػؽروا غديـقالا ادؾحدين وافياريت افـاس خصوًص 

ؽؽم بقؿؾوا دما افعأضروحات ادممـغ أصحاب إديان فؽن مع أضروحات افـاس 

إديان  كشلةأكا بحؽقفا ظن  افع افؼصة معقـة بـؼطةأكا ظايز أختم افػقديو  .ـذب وختريف
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 اإلحلاديافتصور  ذمإديان  ؿصةإديان أو  كشلةا ظن َتامً  خمتؾػة اإلشالميافتصور  ذم

وأكت  بافؼصة دي؟كسلل كػسـا شمال أكت فقه ـؿسؾم مممن  بـقجي افبطقخي افتطوري

 إدفة هييه وا دي؟ افؼصةظذ صدق  إدفة هييه وا دي؟ بافؼصةفقه ـؿؾحد مممن 

ٕن أكا بؼدر أثبت إن افؼرآن  افديـقة بافؼصةأكا مممن  :ا بؼولختصارً اأكا  دي؟ افؼصةظذ 

 ,اهلل ظؾقه وشؾم رشول من ظـد اهلل وبؼدر أثبت إن شقدكا حمؿد صذ ,افؽريم ـالم اهلل

 ذمإديان  ؿصة اإلشالميافتصور  ذمإديان  كشلة ؿصة إمهقة ؽاية ذمؼى ب كؼطةوؾقه 

 إن جمرد أصاًل  ,رهقبة (Explanatory Power) تػسرية ؿوةهلا  اإلشالميافتصور 

 وكشلةفألديان  فه تصور افع اإلشالم هو افدين افوحقد أكت تبحث وتشوف هل ؾعاًل 

ؾقفا  ادختؾػةإديان  إزايفه تصور  افعهل اإلشالم هو افدين افوحقد  ,ادختؾػةإديان 

أتباظفا ٓ يؿؽن  يعـي باضؾةؾقه أديان اإلشالم بقحؽم ظؾقفا أهنا ـؾفا  ؛حق وؾقفا باضل

غ قافوثـ زيو أ أهلةوتعدد  افثـائقةأصل دياكتفم  افعادجوس  زي جـةا يوردوا ظذ أبدً 

اهلل ظؾقه وشؾم  حمؿد صذ افـبي بعثةاإلشالم ؿبل  تاكقةؾقه دياكات  ,بقعبدوا إصـام افع

ظـده  افعاإلشالم هو افدين افوحقد  ,اجلـةبقحؽم ظذ أتباظفم إن ؾقه مـفم هقدخل 

اهلل ظؾقه وشؾم ممؽن  حمؿد صذ افـبي بعثةغ ؿبل قإن أكا بؼول إن ؾقه مسقح ؛افتصور دا

 افعاحلديث  ,اجلـةظقسى ظؾقه افسالم هقدخؾوا  عثةبوإن ؾقه هيود ؿبل  ,اجلـةيدخؾوا 
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ؾع ظذ أهل إرض ؾؿؼتفم ظرهبم وظجؿفم إٓ بؼايا من ضّ اإن اهلل ظز وجل " :بقؼول

عث ؾقفم بُ  افعؾػقه بؼايا ـاكوا ظذ احلق شواء من افعرب إوائل افؼدامى  ,"أهل افؽتاب

جاء  افع افدياكةاهلل ظؾقه وشؾم أو بؼايا من أهل افؽتاب كاس ؾضؾوا ظذ  حمؿد صذ افـبي

  .بقفا أكبقائفم من ؽر حتريف

وكتؼابل  ,أكا ضرحته دا افعـل  ذمهذا افػقديو ظايز افـاس تػؽر  ذمهبذا افؼدر  هؽتػيأكا 

فو ـان  (.نإديا )ؿصةؾقديو  ذم مطروحة تاكقةؾقديو ؿادم كؽؿل تعؾقق ورد ظذ أؾؽار  ذم

 دوس ظذ افزر إمحر افؼـاة ذمصساك اافػقديو ظجبؽم ٓيك وصر وٓ تـسى تعؿل 

من صافح  تـسوينٓ  اجلديدة.اجلرس ظشان دمقؾك ـل إصعارات احلؾؼات  وظالمة

 .اهلل وبرـاته ورمحةدظائؽم وافسالم ظؾقؽم 

 

 احرص ظذ ُمتابعة ـل جديد من ؿـاة افدظوة اإلشالمقة

 https://goo.gl/9Zhhpt اضغط ظذ هذا افرابط  Subscribeذم افؼـاة فالصساك

  https://goo.gl/mEf8Xtلمشاهدة المقطع على اليوتيوب:  

 Share ومشارـة Like وإذا حاز افػقديو ظذ إظجابك ؿم بعؿل إظجاب

 وٓ تـس آضالع ظذ افػقديوهات افؼديؿة, شواء افديـقة أو افتؼـقة

==================== 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F9Zhhpt&h=ATMtJvuOUk_YCqSlWt5T_4_Le7l45YjJkTTofoKYRDgww-yFcsOE1KZ6TBhXYnfb13LBFx9b4l5UoCqUxfzyUmTUryRMGkF9ynohqlSeaD3Hj3s-6m3gZynMVvmx5ShBIAGEQeK7smwgsxgwh7DH10rTMCc&enc=AZNvWUDRHRSPVOqAP26QxKuxpmrx6DYZS_OobU_e5M1qYvLMhe6Io7tA8qJfjS0Yz87QuuYxVgdkygve9pxcQS8L-wbzY6290bhJfOuCHhgNDFQlJEPSRgUjTtu89Eq1x_q3kmO3TntSv5vwFC7xtEIifRomLsaI7bKhkhPtW6-DX5H6ggIGcnP-g_t5VkT6j6aW77-aNTZH6iodUNAMUJGr&s=1
https://goo.gl/mEf8Xt
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